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Другий випуск із серії «Охорона здоров’я Вінниччини в
особах» присвячено діяльності заслуженого лікаря України,
талановитого керівника, почесного громадянина м. Хмільник –
Новицького Григорія Олександровича. Він був серед
першовідкривачів та популяризаторів радонотерапії на
Вінниччині, приклав багато зусиль в розбудову здравниць
Хмільника та самого міста, як одного з кращих курортів
України. Бібліографічний покажчик стане в нагоді тим, хто
вивчає
історію
медицини,
краєзнавцям,
бібліотечним
працівникам, а також усім, кого цікавить постать Григорія
Олександровича Новицького.
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Від укладачів
В рамках проекту «Охорона здоров’я Вінниччини в особах» наукова медична бібліотека продовжує серію випусків бібліографічних покажчиків , присвячених керівникам та кращим
спеціалістам галузі.
Другий випуск цієї серії підготовлений за ініціативи та
при активній участі колективу Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні, присвячений Григорію Олександровичу
Новицькому та приурочений 95-й річниці від дня його народження.
Постать Новицького Г. О. повертає нас у часи відновлення галузі після спустошливої другої світової війни та уособлює
собою категорію людей не тільки відданих, але й до останку
закоханих у свою професію, лікарів – професіоналів з великої літери. Заслужений лікар України, талановитий керівник Новицький Г. О. не лише 35 років розбудовував лікарню, не лише
створював творчий , професійний колектив, він був активним
учасником розбудови Хмільника як міста – курорту.
Спогади співробітників лікарні про Новицького як керівника, науковця, непересічну людину мимохідь відтворюють перед нами картину багаторічної напруженої праці колективу,
картину досягнень, творчого пошуку, служіння людям на обраному шляху.
Покажчик
містить
бібліографію
публікацій
Г. О. Новицького та матеріалів про нього, фотоматеріали.
Укладачі прагнули відобразити усю доступну інформацію,
але не претендують на вичерпність.
Матеріал розміщений у трьох розділах, в середині яких
розташований за алфавітом авторів, фотоматеріали - за хронологією.
В додаток винесена інформація про авторів спогадів.
При підготовці видання використовувались матеріали музею історії Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні,
усні та записані спогади, фонди та довідковий апарат Вінницької обласної наукової медичної бібліотеки, каталоги Національної наукової медичної бібліотеки України.
Ми вдячні усім, хто долучився до реалізації проекту
«Охорона здоров’я Вінниччини в особах» та маємо надію і надалі продовжити його.
Покажчик, розміщений на сайті бібліотеки //http://
vinmedlib.org.ua/
5

СКРИЖАЛІ ПАМ’ЯТІ
«Пам'ять - це мідна дошка, покрита буквами,
які час непомітно згладжує, якщо з часом не
відновлювати їх різцем. »
Джон Локк
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Біографічні дані
Григорія Олександровича Новицького*
4 серпня 1921 року - народився Григорій Олександрович
Новицький
в
с.
Катеринівка
Покровського
району
Дніпропетровської області.
В 1939 році - після закінчення середньої школи у місті
Макіївці Донецької області вступив до медичного інституту у м.
Ростов на Дону.
В січні 1944 року - закінчив військовий факультет при
другому Московському медичному інституті і був призначений
старшим лікарем у полку діючої армії.
В 1948 році – демобілізувався, переїхав на Вінниччину. Був
призначений головним лікарем Бортницького лікарнянополіклінічного об'єднання Тульчинського району. За час його
роботи лікарня розширилась з 15 до 50 ліжок. Були відкриті
амбулаторія та аптека.
В 1950 році - став головним лікарем Хмільницької обласної
водолікарні.
У період з 1956 по 1962 роки щороку будувались нові
корпуси лікарні, відкривались нові відділення, створювались
відповідні лабораторії.
В 1952 році - Г. О. Новицький приймав активну участь в
організації
будівництва
водолікарні
для
працівників
залізничного транспорту , відділення для військовослужбовців,
що було відкрите в 1955 р., спального корпусу для працівників
сільського господарства, відкритого в 1958р. Відкриття цих
закладів, розширення та благоустрій обласної водолікарні
сприяли створенню у Хмільнику першого радонового курорту в
Україні.
В 1962 році - була створена позаштатна рада курорту
Хмільник, яку Г. О. Новицький очолював до 1986 року.
В 1969 році - урядом України були визначені межі
санітарної зони охорони курорту: на південь - с. Кожухів, на
північ – с. Уланів, на схід - с. Уладівка, на захід - с. Куманівці.
У вересні 1969 року - Григорія Олександровича призначили
заступником голови ради по будівництву обласної міжколгоспної
бальнеологічної оздоровниці, яка була введена в дію в 1973 році.
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В цей же період він сприяв проектуванню та будівництву
водопроводу і каналізації, а також газифікації міста Хмільника,
якому було надано статус міста обласного значення.
В 1974 році - Г. О. Новицький організував Хмільницьке
міське наукове товариство фізіотерапевтів та курортологів і був
обраний його головою і виконував обов'язки до 1986 року.
Обирався
членом
правління
наукового
товариства
фізіотерапевтів та курортологів обласного, республіканського та
всесоюзного значення. В цьому ж році він був обраний членом
комісії по радіобіології наукової ради АН СРСР.
Протягом 1974-1977 років - Новицький брав безпосередню
участь в проведенні шести гідрогеолого-розвідувальних
експедицій, в ході яких були визначені ресурси мінеральних вод
перспективного Голодьківського родовища. Спільно з
науковцями займався вивченням їх складу та структури, а також
проводив дослідження по практичному застосуванню цих
мінеральних вод, за що був удостоєний Державної премії
України в галузі науки і техніки.
Г. О. Новицький приймав участь в розробці генерального
перспективного плану подальшого розвитку курорту Хмільник,
що передбачав будівництво великих комплексів курортних
закладів, туристичних баз та баз відпочинку, як найбільш
економічно вигідних для будівництва та експлуатації.
Г. О. Новицький - кандидат медичних наук, Заслужений
лікар України, почесний громадянин м. Хмільника, лауреат
Державної премії, ветеран Великої Вітчизняної війни.
Нагороджений багатьма орденами та медалями.
Постійно обирався депутатом до міської та районної ради.
У 2012 році - за великий суспільно-значний внесок в
прогрес, розвиток і розквіт України Г. О. Новицький
нагороджений дипломом Президії ради Великої міжнародної
енциклопедії "Лучшие люди" та Почесним знаком "Герой
енциклопедії".

____________________________________________________

*Примітка.
Біографічні відомості про Новицького Г.О. взяті з матеріалу, написаного професором
Фещенком В.Я. у передмові до книги Г.О. Новицького «Люди могут дольше жить и меньше
болеть». - К., 2000
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ПРОДОВЖУЮЧИ ТРАДИЦІЇ ПОКОЛІНЬ
Бабій О.І.
Славні традиції, започатковані корифеями медицини
Вінниччини Новицьким Григорієм Олександровичем та
Каленіченком
Віталієм
Олександровичем,
живуть
і
примножуються
колективом
Хмільницької
обласної
фізіотерапевтичної лікарні і нині.
На сучасному етапі обласна фізіотерапевтична лікарня - це
провідний лікувальний заклад реабілітаційного напрямку в
області із високоефективними лікувальними і діагностичними
методиками. В складі лікарні - приймальне відділення та
стаціонар на 200 ліжок.
Найважливішими структурними підрозділами закладу є
лікувально-діагностичне відділення та відділення народних і
нетрадиційних методів лікування, які забезпечують комплексну
реабілітацію та відновне лікування хворих. До послуг пацієнтів
бальнеологічне відділення на 16 ванн з басейном підводної
тракції хребта, 8 кабінетів підводного душ-масажу, кабінети
гінекологічних зрошувань, грязелікування, відпуску перлинних
ванн, інгаляцій. В комплексному лікування хворих широко
застосовуються різноманітні фізіотерапевтичні процедури, ЛФК,
масаж, механотерапія, суха тракція хребта, психотерапія,
мануальна терапія, рефлексотерапія та інші методи лікування.
Успішно функціонують кабінети: ударно-хвильової терапії,
кріотерапії, комп'ютерної тракції, пресотерапії. До послуг
пацієнтів широкий спектр діагностичних методик-лабораторна
діагностика
(загальноклінічні,
біохімічні,
імунологічні
дослідження), ультразвукове дослідження (органів черевної
порожнини, молочної, щитовидної залоз, жіночих статевих
органів, кісток і суглобів, допплерівське дослідження судин),
обстеження
за
методиками
Фолля,
Накатані,
рентгенодіагностика,
функціональна
діагностика
(ЕКГ,
реовазографія,
реоенцефалографія,
реопульмографія,
реогепатографія, інтегральна кардіографія).
Для лікування пацієнтів створені всі необхідні умови комфортне перебування в палатах, уважне і доброзичливе
ставлення медперсоналу. Постійно здійснюються заходи щодо
зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Протягом
останнього часу проведено реконструкцію ванного відділення,
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ремонт спального корпусу із заміною систем гарячого і
холодного водопостачання, каналізації, віконних і балконних
блоків, ремонт адмінбудинку, приміщення клубу-їдальні,
господарського корпусу. Завершено перший етап робіт по
реконструкції котельні, розпочато реконструкцію лікувальнодіагностичного відділення. Здійснено ряд робіт по благоустрою
території та інше.
Оздоровниця всі роки свого існування користується
великою популярністю серед пацієнтів далеко за межами області
та доброю репутацією серед медичної громадськості. За весь
період функціонування закладу проліковано 400 тис. пацієнтів,
яким відпущено понад 14 млн. різного виду процедур, в т.ч. 5,6
млн. радонових ванн.
В лікарні працюють 233 співробітники, з них 18 лікарів, 96
середніх медпрацівників. За період функціонування лікарні її
співробітниками
опубліковано
300
наукових
робіт,
зареєстровано 12 відкриттів, внесено 118 раціоналізаторських
пропозицій. На базі лікарні підготовлені докторська і 5
кандидатських дисертацій.
Лікарня є школою передового досвіду для лікарів фізіотерапевтів області. Щорічно проводяться семінари, науково
-практичні конференції, на яких підвищують свій теоретичний і
практичний рівень підготовки спеціалісти області.
Колектив лікарні іде в ногу з часом і постійно працює над
удосконаленням лікувально-діагностичних методів. Щорічно в
лікарні відпускається понад 300 тис. процедур, проводиться 70
тис. досліджень, більше 15 тис. консультацій фахівців вузького
профілю, в практику впроваджуються 6-8 нових методик
лікування.
До послуг пацієнтів і працівників лікарні бібліотека з
читальним залом, яка нараховує понад 10 тис. екземплярів
спеціальної, художньої, публіцистичної літератури, клуб на 180
місць. Функціонує музей лікарні, де зібрані матеріали про
становлення і розвиток лікарні та трудовий шлях її колективу,
який став осередком професійного і духовного виховання
молодого покоління медпрацівників.
Популярністю серед співробітників, пацієнтів, населення
міста і району користується колектив художньої самодіяльності
лікарні. Він заслужено носить високе звання народного.
Успіхами і досягненнями облфізлікарні сьогодні наш колектив
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завдячує попереднім поколінням працівників, її мудрим
керівникам, серед яких найбільший вклад у розвиток закладу
зробив незабутній Григорій Олександрович Новицький.
ГРИГОРІЙ НОВИЦЬКИЙ - ЛЮДИНА І ЛІКАР ВІД БОГА
Колектив ветеранів лікарні
«І не меркне велич їхня, честь і слава,
Що як цвіт землі у золотих вінках;
Про невтомну, плідну працю величаву –
Пам’ятатимуть нащадки у віках…»
Є люди, які своєю працею, своїм життям залишають по
собі стільки добрих справ та спогадів, що ті непідвладні плину
часу. До таких людей належить і ветеран медичної галузі
Вінницької області Григорій Олександрович Новицький. Його
можна назвати живою легендою, а його життя - історією
обласної фізіотерапевтичної лікарні та міста-курорту Хмільник.
Він - визнаний корифей медицини, лауреат Державної
премії, кандидат медичних наук, Заслужений лікар України,
почесний громадянин м. Хмільника, ветеран Великої
Вітчизняної війни, організатор Хмільницького наукового
товариства фізіотерапевтів та курортологів.
На посаді головного лікаря нашої лікарні Г. О. Новицький
працював з 1950 по 1985 рік. Нинішні лікарі оздоровниці
запевняють, що радонотерапія у Хмільнику розпочалась саме з
цієї видатної постаті, з його практичного досвіду і
спостережень, досліджень, здобутків, винаходів та розробок
ефективних методик лікування.
Перші процедури радонотерапії Григорій Олександрович
та його колеги випробовували на собі, після чого були
започатковані різні методики лікування на основі радону в
облфізлікарні, а пізніше (через 8 років) і в інших оздоровницях
міста.
Новицький Г. О. не просто знав усе про хмільницькі
радонові джерела – він знав це досконально. Він постійно
займався вивченням властивостей радонової води та
ефективності її застосування в комплексному лікуванні хворих.
Надзвичайно великою є його заслуга в пропаганді використання
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хмільницьких мінеральних вод та визнанні м. Хмільника як
курорту державного значення. Не було мабуть жодного з’їзду
фізіотерапевтів та курортологів України і Радянського Союзу
періоду 1950 - 1980 років, де б він не брав участі і не виступав з
доповідями про хмільницьку радонову воду та її лікувальні
властивості для хворих з різною патологією. А ще цьому
сприяли республіканські та всесоюзні науково-практичні
конференції, які проводились на базі нашого курорту.
Григорій Олександрович особисто був знайомий із
багатьма відомими вченими-медиками міст Києва, Харкова,
Одеси, Львова та Вінниці. Вони приїздили до хмільницької
оздоровниці, проводили лекційні та практичні заняття,
консультували пацієнтів. Завдяки цьому підвищували свою
професійну майстерність і наші лікарі.
Під керівництвом Новицького Г. О. в лікарні була вихована
плеяда лікарів, які зробили вагомий внесок у розвиток
радонотерапії, зокрема це: Муляр Л. Й., Денисюк П. Ю., Маташ
А. І., Денисюк Г. В., Загрузна К. С., Мироненко Н. Л.,
Котюжанська М. С., Шипович А. Н., Васильчук А. О., Крижова
Л. К.
На базі нашої лікарні виросли гарні науковці: доктор та
п’ять кандидатів медичних наук, які опублікували біля 300
наукових робіт. 20 працівників оздоровниці були визнані
кращими раціоналізаторами України. Вони зробили 12
відкриттів та внесли 118 раціоналізаторських пропозицій.
Григорій Олександрович успішно захистив дисертацію на
присвоєння звання кандидата медичних наук. Він є автором 7
книг, 2 монографій та 150 наукових статей. Наукові праці
Григорія Олександровича стали настільними книгами для
лікарів, які займаються радонотерапією. А його книга
«Хмільник курортний» витримала чотири перевидання і
користувалась великим попитом.
Практична діяльність Г. О. Новицького відмічена високим
державним званням – Заслужений лікар України. А
громадськість, депутатський корпус та адміністрація міста
удостоїли його звання «Почесний громадянин м. Хмільника».
Довгі роки (з 1955 по 1983) Г. О. Новицький був
беззмінним головою позаштатної ради курорту та очолював
міське товариство фізіотерапевтів і курортологів.
За великий, суспільно-значимий внесок в прогрес, розвиток
і розквіт України Григорій Олександрович нагороджений
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дипломом Президії ради Великої міжнародної енциклопедії
"Лучшие люди" та почесним знаком "Герой енциклопедії" у 2012
році.
Проживає він давно уже в США. У червні 2008 року його
рідні, відпочиваючи в місті Хмільнику, відвідали нашу
оздоровницю і залишили запис про свої враження у книзі
відгуків музею лікарні.
Як добре, що у свій час доля подарувала нашій лікарні та
колективу такого керівника, як Григорій Олександрович Новицький. Ми щасливі тим, що знали його, працювали з ним та
постійно вчилися його мудрості.
ГОЛОВНА МЕТА ЙОГО ЖИТТЯ
Вараниця О. О.
В свої обійми колектив обласної фізіотерапевтичної лікарні
прийняв мене в якості завідувача першим стаціонарним
відділенням у 1981 році. Моє становлення як лікаря та керівника
відбувалося під мудрим керівництвом талановитого і
далекоглядного фундатора нашого курорту, головного лікаря
Григорія Олександровича Новицького.
Ніщо так не красить людину, як добрий слід, залишений
нею в житті. Для лікаря - це виконання ним найгуманніших
обов’язків: зцілення хворих людей від недуг, повернення,
відновлення та зміцнення їх здоров’я.
Поставивши за мету створити із міста Хмільника курорт
державного значення, Григорій Олександрович йшов до своєї
мети «семимильними» кроками. Він розробляв методи і
методики прийому радонових ванн, вивчав показання та
протипоказання для їх призначення, проводив дослідження з
прийому питної радонової води. При призначенні процедур
звертав увагу на важливість біоритмічних процесів в організмі
кожної людини.
Окрім цього, він одним із перших запровадив лікування на
курорті захворювань хребта та суглобів методами мануальної
терапії.
Завдяки усьому тому, що започаткував та зробив
Г. О. Новицький для нашої фізіотерапевтичної лікарні, за 72
роки в ній було проліковано 392 321 стаціонарних та 830 528
амбулаторних пацієнтів.
13

Окрім величезної кропіткої практичної, організаційногосподарської,
науково-дослідницької
роботи,
Григорій
Олександрович активно займався і покращенням екології міста
та прилеглої території. Зокрема, за його ініціативи, була
винесена заборона вирубувати лісовий масив навколо санаторіїв
та міста Хмільника, передбачено цілу систему зелених
насаджень, які об’єднали б центр міста-курорту із лісовою
курортною зоною. Особливу увагу звертав на створення
кліматопавільйонів, будівництво закритих плавальних басейнів
із підігрівом води, широке застосування нових способів
декоративного озеленення та художнього освітлення паркової
культури. «Декоративні басейни серед газонів, квітників, і дерев,
прикрасять алеї та поліпшать мікроклімат курорту» - так
написав Григорій Олександрович у своїй книзі «Курорт
Хмільник».
Озирнувшись назад і оцінивши усе зроблене, Григорій
Олександрович Новицький, як почесний громадянин міста
Хмільника, може сміливо і впевнено сказати: «Я, зі своєю
командою лікарів-однодумців і послідовників, при активній
участі громади, досяг своєї мети – місто Хмільник став
курортом державного значення».
КЕРІВНИК, ВЧЕНИЙ, НАСТАВНИК, УЧИТЕЛЬ
Васильчук А.О.
В далекому 1973 році мені довелось змінити місце роботи
та проживання за сімейними обставинами. Передувала цьому
зустріч з колегою, котрий лікувався у місті Хмільнику і
запропонував мені роботу в одній із оздоровниць.
В пошуках управління Хмільницької територіальної
курортради мене направили в обласну фізіотерапевтичну
лікарню. Зайшов в кабінет до головного лікаря, привітався і мені
назустріч підвівся чоловік середнього зросту і статури, з
приємним виразом обличчя та гарними вусами, які йому дуже
пасували.
"Чи потрібний Вам лікар-невропатолог?" – запитав його.
Головний лікар Новицький Григорій Олександрович, а це був
саме він, посміхнувся та запросив присісти. Зав’язалась
розмова, що базувалась на його запитаннях і моїх відповідях.
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Кінцевим результатом цієї розмови було погоджено
прийняти мене на роботу лікарем - невропатологом.
Але наступного дня головний лікар запропонував мені посаду
заступника з медичної частини. Не думано та не гадано! У мене
за плечима лише два роки практики після закінчення
медінституту. Я вперто відмовлявся! Та не тут то було. Григорій
Олександрович наполягав, вмовляв, доводив. Марно. Врешті
решт я змушений був погодитись тимчасово виконувати
обов’язки заступника і через пару тижнів поїхав на курси
підвищення кваліфікації.
Через три місяці по закінченню циклу повернувся
сподіваючись, що тимчасові погодження пройшли й моє
«начмедування» вже закінчилось. Проте головний лікар
наполягав на продовженні роботи тому, що він іде у відпустку, а
після повернення – вирішимо остаточно. Не знав і не відав я,
чому на цю посаду він обрав саме мене. Чи це була довіра, чи
що інше, але з його легкої руки я пропрацював заступником з
медичної частини 25 років.
Зрозуміло, що було важко, а іноді - надзвичайно важко, але
була велика підтримка з боку лікарів, які мали значний
практичний досвід роботи. Такі лікарі, як Г. І. Маташ,
Л. Й. Муляр, Н. Л. Мироненко, К. С. Загрузна,
М. С. Кортюжанська., П. Ю. Денисюк, Г. В. Денисюк,
С. М. Павлюк та інші сприяли тому, щоб лікувальний процес
відбувався відповідно до специфіки роботи нашої лікарні.
Трохи хочу розповісти про нашу оздоровницю, історія
розвитку якої упродовж більше трьох десятиліть (з 1950 по 1986
роки) пов’язана була з ім’ям Григорія Олександровича.
Хмільницька обласна водолікарня була відкрита у вересні
1944 року. Тоді це був невеличкий стаціонар на 15 ліжок, в
якому працювали 11 чоловік, в тому числі один лікар. В лікарні
було пічне опалення та одна ванна. Вода нагрівалась в печі, а
мінеральна вода із свердловини подавалась за допомогою так
званого "Кірата" (кінь, запряжений в упряж, ходив по колу і
приводив у дію насос). Будинок був двоповерховим, довоєнної
забудови, а фізкабінет - розрахований на 4 процедурних місця.
Г. О. Новицький став її головним лікарем у березні 1950 року.
Приступив до роботи з розумінням необхідності вивчення дії
радонової води на організм людини, а також розширення
матеріальної бази лікарні і створення колективу медичних
15

працівників – своїх однодумців. Труднощі не лякали головного
лікаря, він відчував підтримку колективу, а також керівництва
району та області.
Незабаром лікарня розширилась до 100 ліжок.
Популярність лікування радоновими водами зростала, за рік в
лікарні проходили бальнеотерапію близько 13-14 тисяч
пацієнтів. Тому з часом було відкрито поліклінічне відділення на
госпрозрахунковому фінансуванні, в якому обслуговувались за
рік 680 амбулаторних хворих.
Були створені також клінічна, біохімічна, імунологічна
лабораторії, кабінети функціональної та променевої діагностики.
Крім радонових ванн в лікарні запровадили відпуск
гінекологічних, стоматологічних, кишкових зрошень та
інгаляцій мінерально-радоновою водою.
В лікарні появилась велика когорта лікарів, які займались
не лише практичною, а й науковою роботою.
В спеціальній лабораторії та віварії проводились
дослідження по біологічному впливу радонових вод на живі
організми. Отримані результати лягли в основу наукового
обґрунтування застосування мінерально-радонових ванн.
Григорій Олександрович особисто опрацював майже 14 тисяч
історій хвороб пролікованих пацієнтів і дійшов висновку, що
спонтанність в призначенні радонових ванн неприпустима. І
саме ці дані лягли в основу розробки методики
бальнеолікування на нашому курорті. Тому недарма його
називали патріархом української радонотерапії. Спільна
співпраця з Новицьким Г. О. навчила мене також докопуватись
до глибин пізнання радонотерапії і добиватись позитивних
результатів.
Його відкриттям було й те, що хмільницька мінеральна
вода має понижену кількість атомів дейтерію та
квазікристалічну структуру, які разом позитивно впливають на
організм людини і сприяють збереженню її молодості та
довголіття.
Вивчав він на собі дію гідротермальних процедур і на
основі отриманих результатів видав монографію «Сауна - резерв
здоровья и работоспособности». Дуже хотів відкрити
гідротермальне відділення і в нашій лікарні. Але поряд із
значним будівництвом були і труднощі через обмежене
фінансування. Його плани, ідеї та бажання, на жаль, не
співпадали з фінансовими можливостями не лише лікарні, але й
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курорту в цілому.
Але саме завдяки величезним зусиллям та наполегливості
Григорія Олександровича була значно розширена мережа
санаторно-курортних закладів Хмільника. Для пропаганди
нашого курорту він використовував усі можливі методи. Це були
виступи практично на усіх з’їздах та конференціях
фізіотерапевтів і курортологів, виступи на радіо, журнальні та
газетні публікації. Також були лекції та виступи перед
пацієнтами, я був присутній майже на всіх і слухати їх було для
мене насолодою.
Наша лікарня набула широкого визнання та популярності.
ЇЇ пацієнтами у різні часи були Михайло Стельмах, Любов
Забашта, Іван Козловський, Наталя Ужвій, Вольф Мессінг та
інші відомі постаті.
З ініціативи нашого головного лікаря ми відзначали в
лікарні кожне наступне п’ятиріччя від дня заснування закладу.
Таким чином підводили підсумки зробленого і визначали
завдання на майбутнє, проводили різні заходи, які єднали
колектив лікарні. Григорій Олександрович любив свій колектив,
а ми його завжди підтримували.
В спогадах тих, хто з ним працював, залишилась пам'ять
про нього, як визначну людину з особливими рисами характеру:
наполегливість в досягненні мети, велика працелюбність,
вимогливість, відповідальність і разом з тим доброта та
доброзичливість. Його інтелігентність, тактовність та витримка
підкупляли і працівників, і хворих. Його високий інтелект та дар
позитивного психологічного впливу на співбесідника приносили
задоволення від спілкування, допомагали спокійно вирішувати
усі питання в роботі і житті колективу. Після розмов із ним
з’являвся «спокій на душі».
Пройшов час. Григорій Олександрович проживає давно
уже в іншій країні, а ми тут у своєму Хмільнику вдячні йому за
багаторічну працю, за те, що наше маленьке провінційне
містечко перетворилось у визнаний перший радоновий курорт
України.
Ось таким ми бачили, відчували, вчилися, пам'ятаємо і
продовжуємо справу великого радонотерапевта Новицького
Григорія Олександровича.
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НЕПЕРЕСІЧНА ОСОБИСТІСТЬ
Сергій Гребельський
У своїй домашній бібліотеці, ось уже понад три з
половиною десятки літ зберігаю як дорогу реліквію, книгу Г. О.
Новицького «Лечение больных на курорте Хмельник», що
вийшла у світ тридцятитисячним накладом у київському
видавництві «Здоров'я». Вона з дарчим підписом моїй скромній
персоні, цитую: «Дорогому и уважаемому Сергею Андреевичу
Гребельскому за большую помощь в популяризации курорта,
сердечному и душевному человеку, талантливому публицисту с
самыми лучшими пожеланиями от благодарного автора.
4.03.1980г.»
Григорій Олександрович на ту пору мав вчену ступінь
кандидата медичних наук, очолював колектив обласної
фізіотерапевтичної лікарні. Він ніколи не обмежувався колом
своїх службових обов'язків, дружив з наукою, невтомно
експериментував, писав статті, брошури, наукові трактати,
всебічно пропагував потенційні можливості хмільницької
«живої води». Бувало, приходжу з березовим віником у міську
лазню і застаю там вусатого головного лікаря облфізлікарні,
котрий здійснюючи елементарну гігієнічну процедуру, водночас
досліджує благотворність впливу пари на організм людини. Десь
згодом з'являється його книга на цю тему. В контексті неї не
полічити скільки тоді днів, місяців і літ він в поті чола трудився
над розробкою ефективних «радонових» методик боротьби з
недугами.
Мені в житті поталанило на гарних сусідів, як-от директор
електростанції
Денис
Майданевич,
директор
заводу
залізобетонних виробів Михайло Валінер, настоятель РіздваБогородичної церкви Василь Бонар і Григорій Новицький головний лікар Хмільницької облфізлікарні. Мешкав він у
ошатному будинку, який був довкола густо обсаджений
плодовими деревами та квітами. Відзначався шляхетністю,
благородством, вмінням за будь-яких обставин культурно
держатися на людях. Мої батьки уже були в літах, часто хворіли
і мені не раз доводилося по допомогу звертатися до сусідаескулапа. Не пригадую жодного випадку, коли б Григорій
Олександрович відмахнувся від мого прохання. Так він вів себе
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по відношенню до усіх.
Цікава деталь: в радянську добу Григорій Новицький,
обіймаючи посаду керівника установи не був членом КПРС, хоч
партійні
функціонери
різного
калібру
обурювались,
застосовували до нього теорію батога і пряника, а він - як
виняток із грізної доктрини керівної, спрямовуючої сили.
Подейкують, що за приклад йому служили письменники
Михайло Булгаков і Анна Ахматова.
У радонову водолікарню, яка започаткувала свою роботу у
грізному 1944 році, відразу після визволення міста від
фашистської окупації, Григорій Олександрович одержав
направлення у березні 1950 року. На тлі розрухи, на тлі слабкого
фінансового і матеріального забезпечення тут керівники подовгу
не затримувались (за 6 років їх було одинадцять). Новицький
виявився людиною сильної волі і на нелегкому посту
«головного» працював довгих, плідних, щедрих на успіхи і гарні
справи 35 літ.
Підсумовуючи розповідь скажу - мій улюблений сусід
Григорій Олександрович Новицький - непересічна особистість,
немеркнуча зірка на нашому Хмільницькому небосхилі.
СПОГАДИ…
Денисюк П. Ю.
У гарний історичний період становлення та розвитку
обласної фізіотерапевтичної лікарні випала мені доля на протязі
43 років ( 1956 – 1999 роки ) працювати та очолювати колектив
медиків поліклінічного відділення.
Практично щороку тоді будувались нові приміщення,
відділення та корпуси лікарні. Так, у 1956 році була побудована
двоповерхова поліклініка, у 1957 - біохімічна імунологічна
лабораторія, у 1958 - новий корпус стаціонарного відділення на
100 ліжок, у 1959 - приміщення для рентгенологічних
обстежень, у 1960 - типовий корпус ванного відділення, у 1962 двоповерхове приміщення клубу-їдальні.
В цей же період функціонує науково-дослідна лабораторія
та віварій, де проводились досліди по вивченню дії радону на
різні органи і системи піддослідних тварин. Отримані
результати використовували для роботи по вивченню впливу
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радонових ванн на організм людини. Така робота потребувала
подвійної енергії та великої самовіддачі від усіх працівників
лікарні.
На чолі усього цього великого будівництва та масштабних
проектів по подальшій розбудові курорту, а також організації
науково- дослідницької роботи, формування колективу лікаріводнодумців
була
велика
людина:
лікар,
науковець,
раціоналізатор,
патріарх
радонотерапії
Григорій
Олександрович Новицький.
Для того, щоб розробити та удосконалити методики
бальнеолікування на нашому курорті, він сам вивчив і
проаналізував тисячі історій хвороб пролікованих пацієнтів. Ця
величезна робота, проведені дослідження, а також тісна
співпраця із відомими вченими-курортологами в подальшому
лягли в основу розробок нових методик лікування, які в
подальшому були затверджені вченою радою Українського
науково-дослідного інституту курортології.
Гортаючи роки-сторінки своєї роботи в обласній
фізіотерапевтичній лікарні поряд із Григорієм Олександровичем,
згадую, що завдячуючи йому, мав за честь спілкуватись із
багатьма відомими вченими-медиками. Це професори та
доценти Вінницького медичного інституту ім. М. І. Пирогова:
Альперович М. Є., Буркат Е. С., Бухавець В. І., Вітте М. К.,
Деспілер А. Д., Казаков М. Г., Мілімовка М. Ю., Піневич М. В.,
Рибніков М. І., директор Українського інституту курортології і
фізіотерапії, доцент Ф. Ю. Куркудим та доцент Р. Г. Караваєв, М.
С. Біленький, Л. А. Завалі, професор Міністерства охорони
здоров’я С. М. Фіногенов, вчений інституту геології АН УРСР,
професор Є. С. Буксер, член-кореспондент Київського інституту
комунальної гігієни А. Є. Бабинець, професор Московського
НДІ курортології Є. С. Щепотьева.
Ще у далекому 1964 році з нагоди відзначення 20-ї річниці
обласної фізіотерапевтичної лікарні Г. О. Новицький сказав, як
на мене, пророчі слова: «У найближчому майбутньому наш
курорт невпізнанно змінить своє обличчя: підвищать
кваліфікацію лікарі-курортологи, розширять свої функції
оздоровниці, незрівнянно виросте наш Хмільник, який буде
одним із провідних курортів в Україні».
Усі ми, колектив лікарів і спеціалістів оздоровниці,
виконували свій професійний обов’язок: покращували знання,
узагальнювали практичний досвід, вдосконалювали методики
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лікувальних процедур, визначали шляхи подальшого розвитку
фізіотерапевтичної лікарні та курорту Хмільник в цілому, а
найголовніше - повертали здоров’я сотням, тисячам людей.
А допомагав нам у цьому наш головний лікар Григорій
Олександрович Новицький – досвідчений фахівець своєї справи,
умілий організатор, інтелігент та просто порядна і дуже добра
людина. До речі, він як керівник, ніколи не карав підлеглих.
Головний лікар умів сам та допомагав колегам залагоджувати
різні конфліктні ситуації.
За вміння працювати і спілкуватись з людьми Григорія
Олександровича поважали і любили як в колективі лікарні так і
пацієнти. Він особисто приймав хворих та спілкувався з ними.
Часто у їдальні лікарні сідав за один столик з пацієнтами, щоб
разом пообідати та поговорити.
Пройшло вже багато часу, але ті, хто знали і працювали з
Г. О. Новицьким, згадують його з великою шаною та вдячністю.
ЛЮДИНА - ЛЕГЕНДА
Крижова Л. К.
З Григорієм Олександровичем Новицьким познайомилась я
у 1979 році, коли після закінчення медичного інституту
отримала направлення на роботу в Хмільницьку обласну
фізіотерапевтичну лікарню.
З понеділка мені потрібно було виходити на роботу, а була
субота і я вирішила поїхати подивитись на цей заклад. Зайшла
на територію лікарні і побачила, що тут досить людно, всі
пацієнти кудись поспішали - хто у ванне відділення, а хто у
лікувально-діагностичне. Тут зустріла чоловіка у спецівці і
запитала його, де знаходиться адміністративне відділення і чи
там хтось є. У відповідь він засміявся і відповів: «Було б дивно,
якби не було головного лікаря, навіть у вихідний день».
В той день я потрапила до нього на прийом. Була тепла
зустріч, гарна бесіда, після якої
Григорій Олександрович сказав: «Приходьте в понеділок і
приступайте до роботи. А для того, щоб добре ознайомитись із
специфікою роботи та колективом нашої лікарні, попрацюєте по
одному місяцю в кожному відділенні».
Всього лише шість років пощастило мені працювати поряд
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з ним, але ці роки я запам’ятала як найкращі в своїй роботі. Він
зумів створити такі умови і колектив, в якому ми усі працювали
злагоджено, творчо, ефективно та із задоволенням.
Г. О. Новицький приділяв багато уваги науковій роботі,
різним дослідженням. Усі лікарі оздоровниці мали свої теми, над
якими постійно працювали.
Якість надання медичної допомоги була у лікарні на
першому місці. Для того, щоб знати думку хворих про лікування
в оздоровниці, наш головний лікар запрошував нас, усіх лікарів
на спільні зустрічі із хворими. Григорій Олександрович читав їм
лекції, особисто давав відповіді на всі запитання та знаходив час
поспілкувався із кожним. Після чергового заїзду нових пацієнтів
він особисто проводив обходи, про які не раз у нашій лікарні
складались вірші.
Багато працював і зробив він будучи головою позаштатної
Ради курорту міста. Так, кожен санаторій у Хмільнику, а також
міський Будинок культури, приміщення міської Ради були
побудовані та здані в експлуатацію за його сприяння.
Пройшло вже багато часу, але ті, хто працювали з ним,
згадують його з великою повагою,вдячністю та теплотою.
Григорій Олександрович Новицький – великий організатор,
працелюб, інтелігент, особистість, людина – легенда.
Я вдячна Богу, що він був у моєму житті і як керівник, і як
людина.
ЙОГО НЕПОВТОРНІ ДНІ Й ЛІТА
Мельничук Л. Б.
«Нікому не дано змінити безповоротний часоплин.
То що ж лишається?
А жити, одвікувати, дати плід.
І долі гудити не слід, а знати слід і розуміти,
Що неповторні дні й літа,
і кожна мить життя – свята».
Микола Луків
Календар мого професійного життя в обласній
фізіотерапевтичній лікарні відрахував вже немало літ, але двері
цього медичного закладу відчинилися переді мною у серпні
1982 року.
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В приймальній головного лікаря мене привітно зустріла
Грабовська Надія Григорівна, потім вже був кабінет головного
лікаря Новицького Григорія Олександровича та перше
знайомство із ним: спокійним, спостережливим, мудрим,
емоційним, завжди усміхненим, чорновусим керівником вже
добре відомої фізіотерапевтичної лікарні міста Хмільника.
Розмова була цікавою і щирою, я була приємно вражена,
хоча були й відповідні хвилювання тому, що наступного дня
повинна була прийти до Григорія Олександровича і розповісти,
чому прийшла працювати саме в цю лікарню і що маю тут
робити. Та ще й «формулу Курлова» (формула мінеральної води)
потрібно було розтлумачити для себе і розповісти про неї
головному лікареві. Із поставленим завданням я тоді впоралась.
Ознайомилась з лікарнею, відвідала всі кабінети, відділення,
познайомилась з колегами. Все мені запам’яталось та залишило
свій слід. І це був слід доброзичливості, підтримки, тому що
саме такий мікроклімат був в стінах закладу, куди мене привела
доля 34 роки тому.
В подальшому вражало і надихало мене все - дружній,
об’єднаний ідеєю створення нових методів та методик
лікування, колектив, цікаві наукові конференції, організатором
яких був наш головний лікар, його клінічні обходи, а також
зустрічі лікарів з пацієнтами, що проводились щомісячно.
Григорій Олександрович завжди уміло розповідав про
результати та наші нові досягнення у роботі, в тому числі і
наукові, доводив усе статистичними даними і обов’язково
хвалив та дякував колективу за його добросовісну працю.
Він завжди вчився сам і вимагав цього від своїх підлеглих.
Пам’ятаю виїзний цикл удосконалення лікарів під назвою
"Психотерапія та медична психологія". Це був 1983 рік і
Григорію Олександровичу на той час було 62 роки, але він
виконував всі вимоги викладачів, як і ми, молоді тоді лікарікурсанти. Був він відмінним психологом і в повсякденному
спілкуванні, про це говорили і співробітники, і пацієнти.
Розуміючись на психології, мав він природну мудрість, завжди
умів дати нам слушну пораду у різних житейських ситуаціях.
Багатогранність нашого головного лікаря проявлялась і в
науковій роботі, і в створенні лікувальної бази для відновлення
здоров'я пацієнтів. Але не був він байдужий і до долі своїх
співробітників. Як турботливий батько, він був ініціатором
будівництва дев'ятиповерхової будівлі, в якій отримали квартири
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багато наших працівників. За це йому велика вдячність та
низький уклін від нас і наших дітей.
Пригадую святкування ювілейних дат нашої лікарні.
Сорокову річницю в районному будинку культури проводив
Новицький Г. О., а на 50-ій річниці він був уже гостем. Нашого
дорогого Григорія Олександровича ми радо зустріли усім
колективом, а він привітав усіх з півстолітнім ювілеєм
оздоровниці. А потім, щоб не привертати багато уваги до себе,
не очікуючи овацій та оплесків на свою адресу, вийшов до
двору, ніжно провів рукою по зелених кущах, які вели до
хвіртки, сів в машину і «по-англійськи», не прощаючись, поїхав.
Проживає Г. О. Новицький уже давно в США, у місті
Філадельфія. Поряд із ним його вірна супутниця, надійний друг,
щира та душевна людина - дружина Марія Тихонівна, яка усі
роки підтримувала і допомагала своєму чоловікові у такій
великій справі.
Ось такий він, дорогий і незабутній наш Григорій
Олександрович у моїх спогадах.
ДИВОВИЖНИЙ КЕРІВНИК
Павлюк В. І.
На роботу у Хмільницьку обласну фізіотерапевтичну
лікарню я прийшла у серпні 1981 року. Моя перша зустріч із
головним лікарем Григорієм Олександровичем Новицьким
справила на мене незабутнє враження. Після спілкування з ним
у мене уже не було жодних сумнівів у правильності обраної
професії і мого теперішнього місця роботи.
Григорій Олександрович систематично, професійно
розповідав нам, молодим лікарям, про радонотерапію, про усі
лікувальні фактори Хмільницького курорту та специфіку роботи
нашої лікарні. Після цього, причому по декілька разів,
запрошував нас до кабінету, аби перевірити, як ми усе
зрозуміли. Хоча було трохи боязко відповідати на запитання, але
його добра усмішка з-під чорних вусів заспокоювала, та й самі
ми розуміли, що в такий спосіб він передає нам свої знання і
багатий досвід роботи по лікуванню хворих.
Важливе місце у роботі нашого головного лікаря мала
наукова праця. Й усі ми, лікарі, також займались не лише
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лікарською практикою, а й вивчали ефективність лікування
радонотерапією при різних нозологіях. А результати своїх
досліджень викладали у наукових роботах.
Г. О. Новицький разом із завідуючим відділенням нашої
лікарні Павлюком С.М. та під керівництвом Повстяного О.С.,
професора Київського опікового центру, розробили методику
лікування післяопікових явищ у хворих, яка була дуже
ефективною на практиці.
Він постійно спілкувався з хворими у лікарні та
переймався станом їх здоров’я. Після його бесід з пацієнтами у
них появлялась віра у своє зцілення та оздоровлення, а відтак і
ефективність лікування значно покращувалась.
Григорій Олександрович випробовував на собі різні методи
лікування та оздоровлення за допомогою природних факторів
нашого курорту. Дуже цікавила його наука геронтологія, про
довголіття, якого можна досягнути при здоровому способі життя
та за сприятливих умов навколишнього середовища. У своїй
книзі «Люди можуть довше жити і менше хворіти» (К., 2000),
він написав: «Все своє життя ми маємо прагнути до знань, які
дають можливість зберегти здоров’я та довголіття, адже тільки
здорова людина повинна слугувати головною візитівкою
кожного успішного суспільства». Про правильність викладених
у цій праці теорій свідчить його нинішній поважний вік.
Три з половиною десятки літ Г. О. Новицький очолював
нашу лікарню. Він «з головою» поринав у вир буднів, забував
про втому, вихідні та свята, а проблемам і труднощам
протиставляв свою незламну наполегливість. Учив і спонукав до
цього і нас, своїх колег і мабуть тому це був великий, дружній,
творчий колектив, гідний свого наставника.
Нашому відомому, заслуженому, дивовижному, війною
гартованому
«патріарху
радонотерапії»
Григорію
Олександровичу Новицькому виповнилось 95 років і ми зичимо
йому міцного здоров’я з роси і води та літ без ліку назавжди.
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ВІН УЧИВ НАС ДОВІРОЮ
Степанова П. М.
Після
закінчення
Барського
медичного
училища
залишилась я працювати в Барській районній лікарні
лаборантом. Лікар-лаборант довгий час хворіла і мені часто
одній доводилось обслуговувати пацієнтів лікарні, поліклініки та
ще у вихідні дні виїздити в села району. Тому за три роки роботи
я вже непогано оволоділа своєю професією.
Але мені хотілось повернутись до Хмільника, адже я сама
родом з цього району. Прийшла в районний відділ охорони
здоров’я до завідуючого. Ним був Григорій Олександрович
Новицький, в той час він працював по сумісництву. Запитав
мене про те, що я закінчила і де працювала, а потім, неочікувано
для мене, запитав: «А чи вмієте ви співати?». Я відповіла йому:
«Може я щось інше робити не вмію, але співати вмію і дуже
люблю». В той же день я розрахувалась з попереднього місця
роботи і влаштувалась в обласну фізіотерапевтичну лікарню.
Було це 1 серпня 1954 року. Працювала я там 10 років.
Колектив в лікарні тоді, в переважній більшості, був
молодіжним. Головний лікар покладав великі надії на молодь і
дуже їй довіряв. Був зі мною такий випадок.
Будувався тоді новий корпус поліклініки. З Житомирським
лісництвом було домовлено про будівельні матеріали, але для
того щоб їх узяти, слід було зробити відповідні документи в
Києві. Потрібно було поїхати у Міністерство охорони здоров’я,
взяти там відношення, потім взяти «наряд» в Міністерстві
лісового господарства і терміново їхати назад, бо вже на другий
день був замовлений транспорт, щоб їхати за матеріалами. І таку
важливу справу Григорій Олександрович доручив мені, молодій
лаборантці.
Я дуже хвилювалась, тому що у Києві ніколи не була. До
того ж у свої 20 років була невисокого зросту і ще й худа, тому
вважала, що там мене всерйоз не сприйматимуть. Але із цим
завданням я все таки впоралась. Правда, дуже втомилась, адже
їхала до Києва вночі і повернулась додому наступного дня о 4-ій
годині ранку, не спала дві доби. Знала, що машини уже стоять
готові, щоб о 7-ій їхати у лісництво. Я взяла документи в руки і
незчулась як задрімала і через втому, звичайно, вчасно не
прокинулась. Не дочекавшись, працівники прийшли до мене на
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квартиру, взяли з моїх рук документи і вже таким чином
доручене мені завдання було виконано.
Григорій Олександрович довіряв нам вирішувати любі
складні питання і вчив нас бути відповідальними цією довірою.
Незважаючи на те, що мені було лише 20 років, я постійно була
в комісії по переобліку матеріальних цінностей, 10 років
працювала в профкомі.
Колектив у нас був дуже дружній, усі свята ми відзначали
разом. В лікарні був також чудовий колектив художньої
самодіяльності. Для виступів часто брали костюми в нашому
музично-драматичному театрі. Ми вміли працювати і вміли
відпочивати. Колектив лікарні був для кожного з нас другою
сім’єю.
В 1964 році побудували клуб «Слово», а я на той час
вступила на біологічний факультет до Вінницького
педагогічного інституту і тому з роботи звільнилась. Пам’ятаю,
що коли було перше зібрання в цьому клубі, я прийшла
попрощатись з колективом, але не змогла навіть нічого сказати,
просто розплакалась і втекла. Так мені було шкода відриватись
цієї дружної сім’ї. В Вінниці дуже сумувала за колективом та
роботою. Майже півроку приходила до облздороввідділу щоб
побачитись будь із ким, хоч із водієм, адже знала, що машина
кожного тижня приїздить в обласний центр. Коля Куликов,
пам’ятаю був тоді водієм і я розпитувала у нього про все і про
всіх.
Григорій Олександрович був дуже талановитим, я б сказала
великим організатором і разом з тим дуже чуйною та порядною
людиною. Він умів довіряти людям, ніколи нікому не відмовляв,
з чим би працівник до нього не звертався, допомагав в усьому та
завжди йшов назустріч. Тому за роки своєї роботи та й після
того, скільки я там бувала, відпочивала , з ким спілкувалась,
можу сказати, що не було жодної людини, хто б на нього
образився.
Він, звичайно, в першу чергу дбав про лікарню, але багато
зусиль владав і в розвиток Хмільника. Головний лікар залучав до
втілення своїх планів усіх, хто міг хоч чимось допомогти.
Григорій Олександрович звертався до усіх поважних та
авторитетних людей, що приїздили на лікування до водолікарні.
Я жила неподалік від лікарні, там є садиба, де бував Пестель.
Пригадую, іде Григорій Олександрович, а поряд з ним
Олександр Корнійчук, який тоді у нас лікувався, і чую, як
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розповідає яке чудове тут місце, яка історична пам'ятка і далі
свої проекти про те, як можна використати цю перлину для
розвитку міста. І так було з кожним. Багато хто сприяв реалізації
його планів. Хмільник повинен перед ним «голову схиляти» за
те, скільки він зробив для міста і для пропаганди самого
курорту.
Але, часи змінюються. Почалась так звана «перебудова»,
Григорію Олександровичу було десь 63-64 роки і він міг би іще
довго працювати. Проте у «вищестоящих» органах вирішили
інакше. А колектив нічого не зміг вдіяти. Йому тоді було важко
відриватися, адже він цією лікарнею жив.
Пам’ятаю добре свої роки роботи в облфізлікарні, згадую
усе краще, що було, і звичайно незабутнього Григорія
Олександровича. А недавно разом із Петром Юхимовичем
Денисюком спілкувались із ним по «Skype». У свої 95 років він
гарний приклад того, що людина може жити довше і бути
здоровішою, ефективно використовуючи цілющі можливості
нашої землі.
Я бажаю здоров’я та довголіття й надалі цій чудовій,
ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ ЛЮДЯМ
Швець О. В.
«…пускаючись у дорогу, прикликав
слуг своїх і передав їм своє майно…»
(Притча про таланти —Лк. 19:11-28, )

Ця відома євангельська притча - про таланти, довірені
людям. Про таланти, помножені і щедро повернуті, або ж
даремно змарновані. Одному Бог дає більше, другому менше.
Єдине є суттєвим – що людина з ними зробила.
Григорій Олександрович Новицький - блискучий
науковець, вчений-практик,
принциповий і вимогливий
організатор і керівник, пробивний і кипучий, як вулкан,
головний лікар першої радонової оздоровниці – Хмільницької
обласної фізіотерапевтичної лікарні з 60-тих по 90-ті роки.
Мені
не
пощастило
працювати
із
Григорієм
Олександровичем, та розповідаючи про нього усім, хто відвідує
наш музей історії облфізлікарні, екскурсії у якому я проводжу
уже майже 20 років, здається, що знаю його особисто.
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Серед багатьох експонатів, що зберігаються в музеї, є
годинник Григорія Олександровича, його книги, які видавались
та перевидавались, доповіді про радонову воду, альбоми і
фотоальбоми, в яких задокументована кропітка робота головного
лікаря і дружного колективу медиків в період розбудови і
становлення першої оздоровниці курорту.
«Нині у Хмільнику чимало санаторіїв, багато з них більші і
солідніші. Але всі вони використовують досвід та
бальнеологічні розробки, які були відкриті й апробовані в
обласній фізіотерапевтичній лікарні, віддаючи належне
багаторічній праці її колективу на чолі із своїм керівником,
«Лікарем» з великої літери, Новицьким Г. О., який взяв на себе
нелегку місію першопрохідника» - цей запис у книзі відгуків
зробив кореспондент Укрінформу м. Києва Євген Захар’яш.
Кажуть, що обласній фізіотерапевтичній щастить на гарних
керівників і не просто медиків-професіоналів, а людей творчих,
талановитих.
Після Григорія Олександровича наступних 20 років
оздоровницю очолював заслужений лікар України, відмінник
охорони здоров’я, почесний громадянин м. Хмільника – Віталій
Олександрович Каленіченко. Під його керівництвом ще більше
покращилась матеріально-технічна база лікарні, зокрема були
розширені фізіотерапевтичне та поліклінічне відділення,
побудований зал лікувальної фізкультури, басейн для підводного
витягування хребта, підводний душ-масаж та кабінети:
гальваногрязелікування, фітотерапії, нетрадиційних методів
лікування. В практику роботи були запроваджені сучасні методи
обстеження за Фоллем і Накатані. На згадку для нащадків
Віталій Олександрович створив музей історії лікарні.
З 2006 року очолює лікарню Бабій Олег Ігорович. Він уміло
продовжує справу своїх попередників: Григорія Олександровича
Новицького та Віталія Олександровича Каленіченка - корифеїв,
які заклали фундамент лікарні, розвинули її традиції та створили
унікальну сучасну лікувальну установу.
Продовжується розвиток матеріально-технічної бази
лікарні, удосконалюється лікувально-діагностичний процес,
впроваджуються нові сучасні методики лікування такі як:
кріотерапія, ударно-хвильова терапія, комп’ютерна тракція. Було
проведено очистку свердловини мінеральної радонової води,
розпочато капітальну реконструкцію лікувально-діагностичного
корпусу, проведено повну реконструкцію ванного відділення та
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котельні, здійснено ремонт клубу-їдальні, адмінбудинку
господарського корпусу та ін.
Наша обласна фізіотерапевтична є першою в Україні
радоновою водолікарнею, тому колектив оздоровниці постійно
працює над тим, щоб величезна праця «патріарха радонотерапії»
Григорія Олександровича Новицького слугувала і надалі людям.
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